Mitjançant Decret d’Alcaldia 735/2020, de 26 de novembre, s’han adoptat les
següents resolucions:
Primer.- Acumular la resolució del recurs d’alçada i del recurs potestatiu de reposició
interposats pel Sr. Pau Puig Olives de conformitat amb el que disposa l’article 57 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Segon.- Assumir la proposta de resolució del Tribunal qualificador formulada en
sessió de 17 de novembre de 2020.
Tercer.- Desestimar la sol·licitud de declaració de nul·litat dels acords adoptats pel
Tribunal qualificador del procés selectiu per a la cobertura d’un lloc de treball de
professor/a de música, especialitat gralla, adoptats en sessió de 5 d’octubre de
2020.
Quart.- Estimar parcialment les al·legacions presentades, de manera que es doni
trasllat del detall de la valoració dels mèrits que queden transcrits en els fonaments
de dret d’aquest decret i modificar la valoració final del procés selectiu d’acord amb
el següents resultats:
Núm.
1
2
3

IDENTIFICACIÓ

FASE
D’OPOSICIÓ
Sònia Arias Guasch
13,75
Jordi Mestres Qué
18,30
Pau Puig Olives
18,60

FASE
DE QUALIFICACIÓ FINAL
CONCURS CONCURS - OPOSICIÓ
0,44
14,19
2,87
21,17
1,50
20,10

Cinquè.- Ratificar la resolució del procés selectiu en favor del Sr. Jordi Mestres Qué.
Sisè.- Publicar aquests resultats als taulells d’edictes i a la seu electrònica municipal
i notificar aquestes resolucions a les parts interessades.

El que es posa en coneixement general als efectes oportuns.
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, en el termini de dos mesos.
Eloi Calbet Ferran
Alcalde
Document signat electrònicament

Codi Validació: 5L5MHZSNNF35P9AFPLDT2KQX2 | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Eloi Calbet Ferran (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 26/11/2020
HASH: cff60b8ef1167595e36be23c7f14b46c

ANUNCI

